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És el full de ruta que marca els
objectius, les línies estratègiques i les
accions que l’Ajuntament es compromet
a dur a terme durant el mandat, en
aquest cas, 2023-2027.

I la participació ciutadana ha de ser una
eina clau en l’elaboració del PAM que
permeti tenir en compte i incorporar la
visió dels veïns i veïnes del municipi.

A més, aquest PAM haurà de tenir en
compte i estar totalment vinculat a
l’estratègia

Pla d’Actuació Municipal
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Procés d’elaboració
OBJECTIU

Facilitar el debat i reflexió dels representants dels 
diferents Consells de Participació entorn els 
objectius plantejats per l’avantprojecte i les accions 
necessàries per assolir-los.
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Participació

SESSIÓ 1 – ENERGIA, MEDI AMBIENT, SERVEIS URBANS I MOBILITAT

DIA: 23 de setembre
DURADA: 2 hores
PERSONES PARTICIPANTS: 6 membres dels consells de participació representants de les 
següents entitats:

• AMPA de l’Escola El Castell
• Associació Calafell Park
• Associació de Veïns de Valldemar, Montmar i Brises
• Associació Veïnal de Segur i Urbanitzacions
• Comunitat de Propietaris d’Alorda Parc
• Fòrum Calafell
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Dinàmica

TÈCNICA PARTICIPATIVA - DIÀLEGS APRECIATIUS
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Descoberta

QUÈ S’HA FET A CALAFELL A 
NIVELL MUNICIPAL EN ELS 

DARRERS ANYS QUE HA AJUDAT 
A MILLORAR CADA ÀMBIT?

Pensem en projectes, serveis, activitats o actuacions 
desenvolupats per l’Ajuntament, per entitats locals, per 

altres organismes del territori, que hagin ajudat a millorar 
l’àmbit en qüestió.

Resultat

Debat temàtic
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ENERGIA, MEDI AMBIENT, SERVEIS URBANS I MOBILITAT

• Potenciar energia fotovoltaica: beneficis fiscals
• Enllumenat més eficient
• Punts recàrrega cotxes elèctrics
• Avançament amb l'energia fotovoltaica
• Millores de mobilitat als barris
• Insistència en el tema de la C-32 (bonificació dels peatges o 

gratuïts) enfront Gencat i xarxa tren
• Contenidors reciclatge que es van ubicant en diferents llocs 

del municipi
• Minideixalleries
• Línia verda

• Reforç neteja, agents cívics, etc.
• Bon manteniment de la xarxa aigua
• Nou dipòsit d'aigua potable
• Carrers en bon estat i amb bon manteniment
• Parcs amplis i amb bon manteniment
• El centre del poble està molt bé
• Enllumenat led
• Equipaments esportius renovats: pistes, camp de futbol, 

pavelló de hoquei
• Teatre
• Biblioteca

Què s’ha fet a Calafell a nivell municipal en els darrers anys que ha 
ajudat a millor cada àmbit?



Somni
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BENEFICIS SOMIATS

Tenint en compte el que ha funcionat i/o funciona, 
pensem en quina direcció caldria treballar en el futur, 
quins objectius s’haurien de perseguir, a la ciutat per 

seguir millorant l’àmbit en qüestió i per donar resposta a 
les actuals necessitats i problemàtiques que es perceben 

en aquest àmbit.

Resultat sessions temàtiques

Debat temàtic
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Quins objectius s’haurien de perseguir per seguir millorant i per donar 
resposta a les actuals necessitats i problemàtiques que es perceben?

ENERGIA, MEDI AMBIENT, SERVEIS URBANS I MOBILITAT

• Millorar la vigilància (càmeres de videovigilància)
• Millorar les urbanitzacions:

• Arreglar pistes esportives
• Renovar l'asfalt dels carrers

• Comunicació àgil entre barris i urbanitzacions, sobretot les 
principals

• Millor connexió entre urbanitzacions i Calafell
• Millorar la cobertura de la fibra òptica
• Millorar el servei postal
• Establir una comunicació sense problemes amb Barcelona i 

Tarragona

• Arreglar i recuperar riera
• Equipaments i enllumenat autosuficients
• Facilitar la recollida de residus en cap de setmana a les 

urbanitzacions
• Més verd i més sostenible pel que fa a urbanisme
• Facilitar als veïns de l’Alorda i Bellamar per anar al CAP i al 

mercat
• Menys incivisme en llençar els residus
• Més peatonal, amb menys cotxes, més tranquil
• Fomentar la reutilització i el reciclatge
• Més seguretat ciutadana



Disseny
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FACTORS FACILITADORS

Quins factors i condicions facilitarien mantenir o assolir 
aquests objectius?

Pensem en recursos econòmics, recursos humans, 
voluntats, condicions socials, implicacions, 

col·laboracions..., i qualsevol altre factor o condició que 
caldria facilitar per tal d’aconseguir els anteriors 

objectius.

Resultat sessions temàtiques

Debat temàtic
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Quins factors i condicions facilitarien mantenir o assolir els objectius 
establerts?

ENERGIA, MEDI AMBIENT, SERVEIS URBANS I MOBILITAT

• Educació de les famílies i infants
• Sensibilització molt visual per afavorir el civisme
• Normatives
• Prendre's seriosament el lema "Calafell tot l'any”
• Sentir que el municipi és casa de tothom que hi viu
• Un bon transport públic facilitaria que no s'agafés tant el 

cotxe

• Sensibilització molt visual per afavorir el civisme
• Implicació de la ciutadania
• Col·laboració ciutadana
• Implicació de les persones que no viuen tot l'any
• No tenir por a denunciar



Destí
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COM ES POT ACONSEGUIR?

Concretament, quins serveis, projectes i/o actuacions 
s’haurien de dur a terme per aconseguir els objectius 

plantejats?

Reflexionem entorn quines actuacions concretes es 
podrien fer a nivell municipal, des de l’Ajuntament, per 

materialitzar els objectius plantejats.

Resultat sessions temàtiques

Debat temàtic
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Concretament, quins serveis, projectes i/o actuacions s’haurien de dur 
a terme per aconseguir els objectius plantejats?

ENERGIA, MEDI AMBIENT, SERVEIS URBANS I MOBILITAT

• Fer peatonal el passeig marítim
• Asfaltar el Camí a Bellamar (via Apia)
• Realitzar els accessos a la ciutadella Ibèrica
• C32 gratuïta
• Fer una vorera des de la Creu Roja fins als cinemes per facilitar la 

comunicació
• Fer voreres també on facin falta a Segur de Calafell i arreglar les 

que calguin
• Fer voreres en els punts on no n'hi ha a les urbanitzacions, en els 

carrers principals (Marca Hispanica)
• Acabar les voreres que estan a mitges a les urbanitzacions
• Posar bancs i papereres a les urbanitzacions per a la gent gran
• Instal·lar càmeres de videovigilància a les urbanitzacions
• Millorar la cobertura de la fibra òptica a tot el municipi
• Construir nous parcs: Av. Espanya al costat de Sant Miquel 

(torrent de la casa nova), parc fluvial al torrent de la cobertera, 
parc la bòbila del Castell

• Instal·lar enllumenat eficient a les urbanitzacions on faci falta
• Instal·lar marquesines d’autobús a les urbanitzacions on facin 

falta
• Arreglar i recuperar la riera

• Arreglar la via que hi ha entre Bellamar i la carretera de l'estació 
(doble vorera), amb prioritat per als vianants, bicicletes i patinets

• Ús de jardineria autòctona i sostenible als nous carrers i places
• Instal·lar plaques solars als equipaments municipals
• Ampliar el servei de recollida de residus a les urbanitzacions el 

cap de setmana
• Creació d’una deixalleria amb un punt de reciclatge de residus 

domèstics:
• Fomentar el reciclatge dels productes de la deixalleria per 

part de l'institut o dels joves. Per tal de revisar si els 
aparells es poden arreglar i donar-los-hi una nova vida

• Arreglar pistes esportives
• Millorar el servei postal a les urbanitzacions
• Espais cívics a les diferents urbanitzacions
• Fer transitable el camí de Valdemar a Calafell Park (no caldria 

asfaltar)
• Adaptar la zona de darrere la guàrdia civil com aparcament
• Passos soterrats per travessar de forma segura la via del tren
• Fer accessible el pas d’Alorda a la platja
• Més efectius policials
• Posar sancions a les persones incíviques
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Mapa elaborat durant la sessió
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Què ha aportat la sessió a les persones participants? 




